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 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 الأخالق الاسالمية وآ داب املهنة
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 



             
  KFUأبو فيصل : تنسيق                                               ــــــــــــــــــــ[  1  ]ــــــــــــــــــــعبداهلل الديرشوي     / األخالق اإلسالمية وآداب املهنة  د

 

 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  األخالق اإلسالمية وآداب املهنةاختبار  أسئلة  
 
 

 على: وكلكم مسؤول عن رعيته , كلكم راع  :(قول النيب صل اهلل علية وسلم  .1
 .المسؤولية الفردية  -
 .المسؤولية االجتماعية التكافلية  -
 [الخامسة  الجواب ورد في المحاضرة.             ] المسؤولية التقصيرية -
 .جميعها خطأ -

 

 : األصل الفقهي الذي يتأسس علية املنع من ادعاء كثرة الطالبني للمهنة هو  .2
 .تحريم التصرية   -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة .         ] تحريم النجش  -
 .تحريم اإلحتكار  -
 .تحريم الغرر -

 

 :طها وذلك الرتبا, من خصائص األخالق اإلسالمية أنها ثابتة  .3
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] بالفطرة البشرية                -
 بالعقل -
 بالمعرفة  -
 جميعها خطأ -

 

 :إبطال العقد بعد لزومه برضا الطرفني مراعاة لظروف احدهما يسمى يف الشر ع   .4
 .االحتكار  -
 .الغرر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة .            ] اإلقالة  -
 .باالر  -

 

 ..............من قتل قتيال فله ) يقول النيب صل اهلل علية وسلم يف احلث على املنافسة الشريفة  .5
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة  .           ] سلبه  -
 .سيفه ورمحه  -
 .فرسه  -
 .دينه  -

 
 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ,, ,        هذيان فتاة: تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 

 



             
  KFUأبو فيصل : تنسيق                                               ــــــــــــــــــــ[  2  ]ــــــــــــــــــــعبداهلل الديرشوي     / األخالق اإلسالمية وآداب املهنة  د

 

 :من العوامل الداخلية اليت تعني على حتقيق االلتزام اخللقي  .6
 .العقل  -
 . الضمير -
 .الفطرة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .             ] جميعها صح  -

 

 :هما , ويأتي وسطا بني رذيليت , الشجاعة خلق كريم  .7
 .اإلسراف والتقدير -
 .العفة والخمود  -
 .كالهما صحيح  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة .            ] كالهما خطأ  -

 

 : يدور موضوع علم األخالق حول  .8
 .الغرائز -
 .الدوافع  -
 .ما يوصف بالخير والشر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى .           ] جميعها صحيح  -

 

 : وهي من خصال خلق , الشورى مطلوبة مع زمالء املهنة  .9
 .المحبة المهنية  -
 .الطهارة المهنية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة العاشرة .           ] االستقامة المهنية  -
 .ميعها خطأ ج -

 

 :ترك حلب الدابة مدة من الزمن حتى جيتمع قدر كبري من احلليب يف ضرعها يسمى  .11
 .النجش  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة .        ] التصرية  -
 .اإلقالة  -
 .الغرر  -

 

 ..............( :من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك : ) يقول الرسول صل اهلل علية وسلم  .11
 .عاقل ال -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .             ] المؤمن  -
 .العالم  -
 .المحسن  -
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 : من شروط املسؤولية اخللقية يف اإلسالم .12
 .كون العمل مما يطاق  -
 .العقل  -
 .االختيار  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .            ] جميعها صحيح  -

 

 : ادعة ختفي حقيقة حالة السلعة خمالفة ل التدليس والغش من خالل وضع أصباغ خ.13
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة .             ] األمانة المهنية  -
 .التعاون المهني  -
 .المحبة المهنية  -
 . جميعها خطأ  -

 

 : التوداد والرتاحم والتعاطف جتاه املهنة من خصال خلق  .14
 .الطهارة المهنية  -
 .األمانة المهنية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة .             ] لمهنية المحبة ا -
 .جميعها خطأ  -

 

 :التزام الرشد يف التصرف من غري إسراف أو استغالل شرط لتحقيق  .15
 .المحبة المهنية  -
 .التعاون المهني  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة .          ] األمانة المهنية  -
 . جميعها خطأ  -

 

 :داللة على ( ال يبيع أحدكم عل بيع أخيه : ) ل النيب صل اهلل عليه وسلم يف قو .16
 .المنافسة غير الشريفة  -
 .كل ما ينافي حقوق األخوة والتعاون  -
 .كل ما يوغر الصدور ويجلب الحقد والكراهية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة .           ] جميعها صحيح   -

 

 ...........ومن املعروف أن تلقى أخاك , كل معروف صدقة : )  علية وسلم قول رسول اهلل صل اهلل .17
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة .            ] بوجه طلق  -
 .بالسالم والمحبة  -
 .بالمعانقة والتقبيل  -
 .جميعها صحيحة  -
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 :يسمى  العقوبات اليت أقرتها الشريعة يف حق من يتعدد حدود اهلل ويرتكب املعاصي   .18
 .حداً  -
 .تعزيرا  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .             ] كالهما صحيح  -
 .كالهما خطأ  -

 

 .............إن فيك خصلتني حيبهما اهلل ) قال النيب صل اهلل علية وسلم ألشج عبد القيس .19
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة .              ] الحلم واألناة  -
 .لصبر الحلم وا -
 .الحلم والشجاعة  -
 .اإليمان والصدق  -

 

 :من أدلة الشر ع يف الطهارة املهنية  .21
 .من غشنا فليس منا  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] صنع اهلل الذي أـقن كل شيء          -
 .إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه  -
 جميعها خطأ  -

 

 ........... :تطروني كما أطرت  ال: ) يقول النيب صل اهلل عليه وسلم .21
 [الجواب ورد في المحاضرة السابعة .             ] النصارى ابن مريم  -
 .المجوس كسر  -
 .األقباط هرقل  -
 .جميعها صحيحة  -

 

 : حثت الشريعة على العدل يف العطية بني  .22
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى .             ] األوالد  -
 .الفقراء  -
 .اإلخوة  -
 .ميعها خطأ ج -

 

 : من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر : ) يقول رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  .23
 .فليكرم الناس  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة .         ] فال يؤذ جارة  -
 .فليعتزل الناس  -
 .جميعها صحيح  -
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 : من اختذ شيئا فيه الروح ) لعن رسول اهلل صل اهلل علية وسلم .24
 .لباسا  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السابعة .           ] غرضا  -
 .طعاما  -
 .مركبا  -

 

 : ومن ثم حارب , يرفض اإلسالم السلوك الذي من شأنه أن يضر بصحة اإلنسان البدنية أو بعقله  .25
 .االنتحار  -
 .تعاطي المسكرات  -
 . تعاطي المخدرات  -
 [لثانية الجواب ورد في المحاضرة ا.              ] جميعها صحيحة  -

 

 :ألنه سلوك من شأنه أن , نهى اإلسالم عن اخلصاء  .26
 .يدفع اإلنسان نحو الظلم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية .             ] يمنع استمرار النسل  -
 .كالهما خطأ  -
 .كالهما صحيح  -

 

 :  أن يكون إال, ما ضرب رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم شيئا فقط بيده : تقول أم املؤمنني عائشة  .27
 .مع أهل بيته  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السابعة .              ] في الجهاد في سبيل اهلل  -
 .مع خدمه  -
 . جميعها صحيح  -

 

 : عن ..... رفع القلم عن ثالث : ) يقول صل اهلل عليه وسلم  .28
 .النائم حتى يستيقظ  -
 .المجنون حتى يفيق  -
 .الصبي حتى يحتلم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .         ] جميعها صحيح  -

 

وحيرتف للمسلمني , من هذا املال ...فسيأكل , وشغلت بأمر املسلمني , لقد علم قومي أن حرفيت مل تكن تعجز مئونة أهلي : قائل عبارة  .29
 :فيه 

 [ثامنة الجواب ورد في المحاضرة ال.             ] أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه  -
 .عمر رضي اهلل عنه  -
 .عثمان رضي اهلل عنه  -
 .جميعها خطأ  -
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 :األفعال اخللقية هي اليت تصدر من اإلنسان   .31
 .بال تكلف أو مجاهدة نفس  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى .             ] من غير حاجة إلى فكر وروية  -
 .كالهما صحيح  -
 .كالهما خطأ  -

 

 :فإذا سئل ملا هذا وقد غفر لك أجاب أفال أكون , يتعبد ربه حتى تنفطر قدماه ) لم كان النيب صل اهلل عليه وس.31
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة .                  ] شكورا  -
 .مؤمنا  -
 .صبورا  -
 .جميعها صحيح  -

 

 : من مهام والة األمر   .32
 .األمر بالمعروف  -
 .النهي عن المنكر  -
 [واب ورد في المحاضرة الخامسة الج.           ] كالهما صحيح  -
 .كالهما خطأ  -

 

 :األساس الذي يضفي القدسية على النظام اخللقي اإلسالمي  .33
 .األساس الواقعي  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية .          ] األساس االعتقادي  -
 .األساس العلمي  -
 .جميعها صحيح  -

 

 : واحملاسبة يسمى  ما حيتاج إىل معارف عقليه وخربة ميدانية كاهلندسة.34
 .الحرفة  -
 .الصنعة  -
 .الوظيفة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة .         ] المهنة  -

 

 :هو " وال يقيم الدولة الظاملة وإن كانت مسلمة , إن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة : قائل  .35
 .عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  -
 .عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة .           ] ابن تيمية  -
 .أحمد بن حنبل  -
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 :كان اخلليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يعمل يف  .36
 .الحدادة  -
 .الزراعة  -
 .الحجامة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة .             ] جميعها خطأ  -

 

 : ل مسع جلوفه أزيز كأزيز املرجل من إذا ص) كان النيب صل اهلل عليه وسلم  .37
 .الذكر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة .              ] البكاء  -
 .الفرح  -
 . الخوف  -

 

 ( فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر , قرناء مجيعا ......... احلياء : ) يقول الرسول صل اهلل علية وسلم  .38
 .والرجولة  -
 .والحكمة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] .           و اإليمان  -
 .و الشجاعة  -

 

 : ويتنافى مع خلق , التالعب باملكاييل واملوازين ينايف العدل  .39
 [الجواب ورد في المحاضرة العاشرة .            ] االستقامة المهنية  -
 .المحبة المهنية  -
 .التعاون المهني  -
 . جميعها خطأ  -

 

 : ملسؤولية اخللقية يف اإلسالم شخصية فردية بالدرجة األوىل من النصوص القرآنية اليت تفيد أن ا .41
 ( .كل نفس بما كسبت رهينة )   -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ( .           ] وال تزر وازرة وزر أخرى )  -
 .كالهما صحيح  -
 .كالهما خطأ  -

 

 : ما يوصف بأنه صورة اإلنسان الظاهرة هو  .41
 .أوصافه ومعانيه  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ( .           ] تح  الخاء وسكون الالم بف) الخلق  -
 ( .بضم الخاء وضم الالم ) الخلق  -
 .جميعها خطأ  -
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 : من يستعفف يعفه اهلل يدل على مدى تأثري ) يقول صل اهلل عليه وسلم .42
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة .         ] التدريب العملي  -
 .القدوة الحسنه  -
 .البيئة صالحة  -
 . جميعها خطأ  -

 

 ........احللف منفقة للسلعة ) يقول الرسول صل اهلل عليه وسلم .43
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى .           ] ممحقة للربح  -
 ,جالبة للبركة  -
 .ممحقة للعمر  -
 . جالبة للرضى  -

 

 :تكليف بتشريع خلقي " ما يعرف بأنه  .44
 .المسؤولية الخلقية  -
 .الخلقي  الجزاء -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة .          ] اإللزام الخلقي  -
 .الفطرة  -

 

 : وتقع بني رذيلتني هما , حيث عليها اإلسالم , احلكمة فضيلة خلقية  .45
 .اإلسراف والتقتير  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة .           ] الخّب والبله  -
 .الكبر و الذلة  -
 .جميعها خطأ  -

 

 : وحنو ذلك  خيالف , ستهالك العامل أضعاف ما حيتاج إليه من األسالك يف التمديدات الكهربائية ا .46
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة .           ] األمانة المهنية  -
 .الطهارة المهنية  -
 .التعاون المهني  -
 . المحبة المهنية  -

 

 ...............سل حرام غنب املسرت) يقول رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم  .47
 .مباح  -
 [الجواب ورد في المحاضرة العاشرة  .              ] حرام  -
 .واجب  -
 .مكروه  -
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 :السلوك الذي يؤدي إىل السعادة واإلقبال عل احلياة يعترب سلوكا أخالقيا راقيا كما يف  .48
 .الرضا بقضاء اهلل وقدره  -
 .صلة الرحم  -
 .محبة اآلخرين  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ]          .    جميعها صحيح  -

 

 : هو ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) النيب الذي قال اهلل فيه  .49
 .عيسى عليه السالم  -
 .موسى عليه السالم  -
 .محمد عليه الصالة والسالم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة .          ] جميعها خطأ  -

 

 : نية اليت تدل خللق األمانة املهنية قوله تعاىل من النصوص القرآ .51
 ( .وإذا أمر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره اهلل عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض )  -
 ( .وال تخن من خانك , أد األمانة إلى من ائتمنك )  -
 ( .فهي أمانه , من حدث في مجلس بحديث فالتفت )  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة ]  .      جميعها صحيح  -

 
 

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 أ سس اخلدمة الاجامتعية
 ه 5341/5341الفصل ال ول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  أسس اخلدمة االجتماعيةاختبار  أسئلة  
 
 

 

 ......نشأت اخلدمة االجتماعية كمهنة علمية منذ اوائل القرن -1
 السابع عشر -
 الثامن عشر -
 التاسع عشر -
 ( المحاضرة االولى )                      العشرين  -

 

 :نة اخلدمة االجتماعية منها هناك جمموعة من العوامل اليت مهدت لقيام مه-2
 الثورة الصناعية -
 الحروب المتتالية -
 انتهاء عهود االقطاع -
 ( المحاضرة االولى )                       جميع ما سبق  -

 

 .....كانت البداية احلقيقة خلدمة االجتماعية يف اجملتمع السعودي -3
 ( المحاضرة االولى )                        المدرسي  -
 جامعيال -
 الطبي -
 التنموي -

 

 .....مورست اخلدمة االجتماعية باململكة يف جمال 1793يف عام -4
 االسري -
 الصناعي -
 ( المحاضرة االولى )                        الطبي  -
 اقتصادي -

 

 دراتهم يف االداء االجتماعي بأنها االنشطة املنية اليت متارس ملساعدة االفراد واجلماعات و اجملتمعات احمللية على زيادة ق.....تعرف -5
 الخدمة العمالية -
 (الثانية المحاضرة  )                        الخدمة االجتماعية  -
 الخدمة المدرسية -
 الخدمة العامة -

 
 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        موج هادي: تصحيح و إعداد 
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 ....كانت اهداف اخلدمة االجتماعية يف بداية االمر أهدافًا -6
 (الثانية المحاضرة  )                         عالجية  -
 ةوقائي -
 تنموية -
 خاصة -

 

 :هناك عالقه قويه بني اخلدمة االجتماعية وبعض العلوم االنسانية منها -9
 علم الفلك -
 (الثانية المحاضرة  )                         علم االجتماع  -
 علم الرياضيات -
 علم العلوم العسكرية -

 

 :تعتمد فلسفة اخلدمة االجتماعية على عدة ركائز منها-8
 فرد وقيمتهااليمان بقيمة ال -
 االيمان بالفروق الفردية  -
 االيمان بحق الفرد في ممارسة حريته -
 (الثالثة المحاضرة  )                         جميع ما سبق  -

 

 :وعدم التميز بني جنس واخر وديانه اخرى...... تؤمن اخلدمة االجتماعية بــ -7
 الحرية -
 العدالة القانونية -
 (الثالثة المحاضرة  )                          العدالة االجتماعية  -
 العدالة الشاملة -

 

 :تعتمد اخلدمة االجتماعية يف ممارستها على عنصري -11
 (الثالثة المحاضرة  )                          العلم والمهارة  -
 التجارة والصناعة  -
 الزراعة والتعليم -
 الصحة واالمن  -

 

 انها مهنة استثمارية حتسب العائد مقابل النفقات اتفقا مع قوانني املنفعة.. ......اخلدمة االجتماعية مهنة مبعنى -11
 طبية -
 (الثالثة المحاضرة  )                          اقتصادية  -
 تربوية  -
 عسكرية -

 



             
  KFUأبو فيصل : تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  3  ]ــــــــــــــــــــ                       حسام صاحل/د  أسس اخلدمة االجتماعية

 

 حيث يعد العميل حمور اخلدمة .....يطلق على العميل احيانًا اسم -12
 الخائن -
 المعلم -
 (الثالثة المحاضرة  )                          الحالة  -
 المدرس -

 

 :للخدمة االجتماعية عدة عناصر منها -13
 الشرطي -
 الطبيب -
 (الثالثة المحاضرة  )                          االخصائي االجتماعي  -
 االخصائي النفسي -

 

 ح اجتاه عاطفي عام لألخصائي االجتماعي حنو طالب املساعدة يتسم باحلب والتسام........يعين -14

 حق تقرير المصير  -
 (الرابعة المحاضرة  )                          التقبل  -
 العالقة المهنية  -
 التقويم الذاتي  -

 

 :من أهم املبادئ اليت تنمي الشعور بالثقة واالطمئنان يف نفس العميل ........... يعترب مبدأ  -15

 (الرابعة المحاضرة  )                           السرية  -
 الحيادية  -
 المرونة  -
 التنافس  -

 

 ................ تتصف مبادئ اخلدمة االجتماعية ب -16

 الجمود  -
 السهولة  -
 (الرابعة المحاضرة  )                            الدينامية  -
 الغموض  -

 

 .الء واألخصائي خالل عملية املساعدة حالة من االرتباط العاطفي العقلي اهلادف تتفاعل فيها مشاعر وأفكار العم............. تعين -19

 العالقة المهنية  -
 القرابةالعالقة  -
 العالقة االقتصادية  -
 العالقة الدبلوماسية  -
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 االجتماعية تهدف إىل مساعدة األفراد  دمةبأنها طريقة من طرق اخلدمة اخل............. تعرف طريقة -18

 خدمة الجماعة  -
 (الخامسة المحاضرة  )                            خدمة الفرد  -
 تنظيم المجتمع  -
 الطرق الثانوية في الخدمة االجتماعية  -

 

 .يف وقاية العميل من املشكالت ملنع ظهور املشكالت يف األصل ......... يتمثل املستوى -17

 العالجي  -
 المثالي  -
 (الخامسة المحاضرة  )                             الوقائي  -
 الواقعي  -

 

 : منها ، ك جمموعة دوافع ساعدت على تطور خدمة الفرد هنا-21

 دوافع دينية  -
 دوافع إنسانية  -
 دوافع نفعية  -
 (الخامسة المحاضرة  )                             جميع ما سبق  -

 

 منها ، تسعى خدمة الفرد إىل حتقيق عدة أهداف -21

 أهداف عادية  -
 أهداف عالجية  -
 أهداف عامة  -
 (الخامسة المحاضرة  )                             أهداف فرعية  -د -

 

 .يف خدمة الفرد على املتقدم لطلب املساعدة سواء كان فردا أو أسرة ........... يطلق لفظ -22

 (المحاضرة السادسة )                              العميل  -
 المعالج   -
 الالعب  -
 المحاسب  -

 

 منها ، خلدمة الفرد عدة عناصر أساسية -23

 المؤسسة  -
 األخصائي االجتماعي  -
 العميل  -
 (المحاضرة السادسة )                               جميع ما سبق  -
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بل متثل اخلدمة ، بأنها تلك املؤسسات اليت مل تنشأ أساسا ملمارسة اخلدمة االجتماعية .......... ميكن تعريف املؤسسات -24
 املدارس واملستشفيات واملصانع االجتماعية جانبا من أنشطتهم مثل 

 األولية  -
 (المحاضرة السادسة )                               الثانوية  -
 العامة  -
 الخاصة  -

 

 .............................تنتهي العالقة املهنية بني األخصائي والعميل بنهاية -25

 حياة العميل  -
 دوام األخصائي االجتماعي  -
 العطلة الدراسية  -
 (المحاضرة السادسة )                               عمل مع الحالة ال -

 

 وترتكز هذه الطريقة على اجلماعة باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية الفرد ، إحدى طرق اخلدمة االجتماعية ..........تعترب -26

 خدمة األسرة  -
 ( السابعةالمحاضرة )                               خدمة الجماعة  -
 خدمة المجتمع  -
 خدمة الجيران  -

 

 منها ، لطريقة خدمة اجلماعة عدة أهداف -29

 مساعدة األفراد على النضج وإشباع احتياجاتهم  -
 إتاحة الفرصة لألفراد الكتساب المهارات المختلفة  -
 إتاحة الفرصة لممارسة الحياة الديمقراطية  -
 ( السابعةرة المحاض)                                جميع ما سبق  -

 

 .من أهم عناصر خدمة اجلماعة .......... تعد -28  

 األقارب  -
 الفرد  -
 ( السابعةالمحاضرة )                                الجماعة  -
 المدرسة  -

 

 منها ، هناك عدة برامج يف اخلدمة االجتماعية -27

 البرامج االجتماعية  -
 البرامج الثقافية  -
 البرامج الرياضية  -
 ( السابعةالمحاضرة )                                جميع ما سبق  -
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 ..............مبدأ ، من مبادئ خدمة اجلماعة -31

 ( الثامنةالمحاضرة )                                تكوين الجماعة على أساس مرسوم  -
 تكوين الجماعة بشكل عشوائي  -
 المساعدة الذاتية  -
 العالج الذاتي  -

 

 منها ، هناك عدة عمليات خلدمة اجلماعة -31

 التكييف الشخصي  -
 التفاعل االجتماعي  -
 ( الثامنةالمحاضرة )                                 الدراسة االجتماعية  -
 الدراسة االقتصادية  -

 

ارات اجملتمعية اليت قرثري يف البأنها طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية اليت يستخدمها  األخصائي للتأ.......... تعرف طريقة -32
 تتخذ على مجيع املستويات 

 خدمة الفرد  -
 خدمة الجماعة  -
 ( التاسعةالمحاضرة )                                 تنظيم المجتمع  -
 اإلدارة  -

 

 منها ، لطريقة تنظيم اجملتمع عدة خصائص -33

 أنها طريقة رئيسية من طرق الخدمة االجتماعية  -
 ائيون مدربون للقيام بدورهم يمارسها أخص -
 أنها طريقة تعمل على التأثير في القرارات المجتمعية  -
 ( التاسعةالمحاضرة )                                  جميع ما سبق  -

 

 . لطريقة تنظيم اجملتمع يف مساعدة اجملتمع على إحداث التغري االجتماعي املقصود واملرغوب ......... يتمثل -34

 ( التاسعةالمحاضرة )                                  العام  الهدف -
 الهدف الخاص  -
 الهدف األولي  -
 الهدف الثاني  -

 

 ومنها ، يقسم بعض العلماء تنظيم اجملتمع إىل عدة أنواع -35

 أهداف تخطيطية  -
 أهداف تنسيقيه  -
 أهداف تدعيمية  -
 ( التاسعةاضرة المح)                                  جميع ما سبق  -
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ضرورة توفري مناخ مناسب لعمليات التغري االجتماعي واستثارة املواطنني بعدم الرضا عن األحوال و األوضاع ............ يعين مبدأ -36
 اليت تعترب مصدر القلق والضيق املستمر 

 التقبل  -
 ( العاشرةالمحاضرة )                                  االستثارة  -
 كة المشار  -
 التفاعل  -

 

 على حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه يف املمارسات املشروعة دون أن يفرض عليه أمرا يف غري صاحلة ........... يستند مبدأ -39

 االلتزام  -
 التقبل  -
 ( العاشرةالمحاضرة )                                  حق تقرير المصير  -
 المرونة  -

 

 أن يلتزم املمارس املهين يف تناوله ملشكالت اجملتمع باحلياد وعدم التحيز والبعد عن النزاعات الشخصية ..... .....يقصد مببدأ -38

 ( العاشرةالمحاضرة )                                   الموضوعية  -
 حق تقرير المصير  -
 المشاركة  -
 العالقة المهنية  -

 

 : من عمليات تنظيم اجملتمع -37

 هيدية المرحلة التم -
 المرحلة التخطيطية  -
 المرحلة التنفيذية  -
 ( العاشرةالمحاضرة )                                   جميع ما سبق  -

 

 . أحد الطرق الثانوية يف اخلدمة االجتماعية ....... يعد    41

 التنفيذ  -
 ( الحادية عشرالمحاضرة )                                   التخطيط  -
  التحويل -
 التأمين  -

 

 . بأنها الطريقة اليت ميارسها اإلداريون من األخصائيني ملساعدة العاملني يف أداء أعماهلم ......... تعرف  -41

 الشئون االجتماعية  -
 الرعاية االجتماعية  -
 ( الحادية عشرالمحاضرة )                                    اإلدارة االجتماعية  -
 رعاية الشباب  -
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 بتحديد الطرق والوسائل اليت تقود إىل حتقيق أهداف املؤسسة االجتماعية ......... هتم ي -42

 ( الحادية عشرالمحاضرة )                                    التخطيط اإلداري  -
 التخطيط الزراعي  -
 التخطيط السياحي  -
 التخطيط السياسي  -

 

 جتماعية بالعناصر البشرية واخلبرية واملؤهلة إلدارة العمل بها بأنه عملية إمداد املنظمة اال.......... يعرف -43

 التكوين  -
 ( الثانية عشرالمحاضرة )                                    التوظيف  -
 التحليل  -
 التدريب  -

 

 ومنها ، يقوم األخصائي االجتماعي كإداري بعدة وظائف  -44

 االشتراك في صياغة أهداف المنظمة وسياستها  -
 الشتراك في  وضع نظام االتصال بين العاملين واإلدارة العليا ا -
 البحث عن الموارد المادية والبشرية  -
 ( الثانية عشرالمحاضرة )                                     جميع ما سبق  -

 

 ة العلمية للخدمة االجتماعيةبأنه استخدام املنهج العلمي للوصول إىل نتائج تنفيذ يف إثراء القاعد.............. يعرف -45

 التأهيل في الخدمة االجتماعية  -
 التحليل في الخدمة االجتماعية  -
 ( الثانية عشرالمحاضرة )                                     البحث في الخدمة االجتماعية  -
 التوظيف في الخدمة االجتماعية  -

 

 .يوفر لألخصائي االجتماعي أساس نظري انتقائي للممارسة بأنها ذلك اإلطار الذي ............ ميكن تعريف -46

 الخدمة العامة  -
 ( الثالثة عشرالمحاضرة )                                     الممارسة العامة  -
 اإلدارة العامة  -
 الهيئة العامة  -

 

 منها ، ميكن تقسيم نسق العمالء إىل عدة أنساق فرعية  -49 

 النسق الفردي  -
 ماعي النسق الج -
 النسق المجتمعي  -
 ( الثالثة عشرالمحاضرة )                                      جميع ما سبق  -
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إىل عمليات وأنشطة اخلدمة االجتماعية اليت يقوم بها األخصائي االجتماعي وحتتوي على مجيع املعلومات وحتليلها ...... يشري -48
 إىل التغيري املطلوب للعمالء واملهام اليت يقوم بها األخصائي مبا يؤدي 

 التواصل المهني  -
 البناء المهني  -
 ( الرابعة عشرالمحاضرة )                                      التدخل المهني  -
 التدخل المبكر  -

 

 منها ، هناك عدة أهداف للتدخل املهين -47

 أهداف الخدمة االجتماعية  -
 أهداف متوسطة المدى  -
 أهداف متنوعة  -
 ( الرابعة عشرالمحاضرة )                                      ما سبق جميع  -

 

 من أهم عناصر التدخل املهين ............ تعد -51

 ( الرابعة عشرالمحاضرة )                                      القيم واأليديولوجيات  -
 التنشئة االجتماعية  -
 العادات الضارة  -
  التغيرات االجتماعية -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 عمل اجامتع الأرسة والطفوةل
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  علم اجتماع األسرة والطفولةاختبار  أسئلة  
 
 

 

 اهلامة اليت تؤثر يف متاسك اجملتمع واستمراره مثل النظم ..... حتتوي االسرة على العديد من  .1

 نظم كلية -
 نظم معقدة -
 نظم بسيطة -
 نظم فرعية   -

 

 من اهم الصعوبات اليت تواجه دراسات االسرة .2
 لكثير ألهمية الدراسات االسريةعدم أدراك ا -
 خصوصية االسرة والعالقة القوية التي تربط بين افرادها  -
 تحتاج دراسات االسرة الى الكثير من الوقت والجهد لدراستها -
 (المحاضرة الثانية  )                     جميع ما سبق  -

 

 ددة معتمدين على معطيات معينه مثل حاول علماء االجتماع واالنثروبولوجيا تصنيف االسرة اىل انواع متع .3
 (المحاضرة الثالثة  )                        خط االنتساب  -
 ديانة االسرة -
 جنسية االسرة -
 مدى التعاون بين االسرة -

 

 غري املتزوجني املقيمني معا يف مسكن واحد  وأوالدهمامن الزوج والزوجة ..... تتكون االسرة  .4
 الريفية -
 (المحاضرة الثالثة  )                         النووية  -
 الممتدة -
 المشتركة  -

 

 حد اشكال االسرة املمتدةأ.... تعترب االسرة  .5
 (المحاضرة الثالثة  )                         الممتدة التقليدية   -
 النووية -
 البديلة  -
 الحضرية  -

 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        موج هادي: تصحيح و إعداد 
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 هناك جمموعة من الوظائف اليت تقوم بها االسرة منها  .6
 ةالوظيفية البيولوجي -
 الوظيفة االقتصادية  -
 الوظيفة الدينية -
 (المحاضرة الثالثة  )                         جميع ما سبق  -

 

 لألسرة عدة مقومات منها  .7
 المقومات الصناعية  -
 المقومات الحضرية -
 (المحاضرة الرابعة  )                         المقومات البنائية  -
 المقومات االساسية  -

 

 دعيم الروابط والعالقات داخل االسرة يف ت..... تسهم  .8
 (المحاضرة الرابعة  )                          العواطف االيجابية  -
 العواطف السلبية -
 المشاعر الواضحة -
 المشاعر الكامنة -
 ....االسرة اول خلية يتكون منها البنيان االجتماعي وهي اكثر الظواهر  .9
 انطالقا -
 غموضا -
 تعقيدا -
 عموميه وانتشار  -

 

 اليت يتبادالنها معا........ اذا شعر الزوجان بأهمية الدور الذي تلعبه  إالميكن ان تنجح احلياة االسرية  ال .11
 المشاعر السلبية -
 العالقات االجتماعية -
 الممارسات العنيفة -
 الخالفات  -

 

 ماعي أثناء تفاعله مع االخرين بأنها العملية اليت يكتسب الفرد من خالهلا امناط حمددة من اخلربات والسلوك االجت...... تعرف  .11
 الهجرة -
 (المحاضرة الخامسة  )                          التنشئة االجتماعية  -
 التنمية االقتصادية -
 التنمية الحضرية -
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 :هناك بعض العوامل األساسية املساهمة يف التنشئة االجتماعية واليت منها .12
 واألبناءالعالقات االنسانية بين االباء  -
 راد في االسرةعدد االف -
 الناحية التعليمية لألسرة -
 (المحاضرة الخامسة  )                           جميع ما سبق  -

 

 :من اهم مؤسسات التنشئة االجتماعية .13
 (المحاضرة الخامسة  )                            األسرة  -
 القرية -
 المدينة -
 الدولة -

 

 ة الشديدةيف الزام االبناء يف الطاع........... يتمثل .14
 عدم االتساق او التذبذب -
 (المحاضرة الخامسة  )                           التشدد  -
 التدليل -
 التوازن -

 

والدخل اىل جانب وحده  واإلمكانات واإلفرادتشمل املكان " استاتيكية" اىل االسرة على انها وحده بنائية  .......... ينظر املدخل  .15
 قات االجتماعية بني افرادهامن العال"  دينامية "فسيولوجية 

 الوظيفي -
 التاريخي -
 (المحاضرة السادسة  )                           التطوري  -
 التفاعلي -

 

أن كافة أحداث احلياة واألسلوب البشري ختضع لنظام نابع من العقل اجلمعي متماثاًل يف الظواهر ) على مسلمة مؤداها ...... يقوم  .16
 اعية االجتماعي أو النظم االجتم

 مدخل الصراع -
 مدخل التفاعلية الرمزية -
 المدخل االيكولوجي -
 (المحاضرة السادسة  )                            المدخل النظامي  -
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اجملتمع االنساني جبسم االنسان راسه الدولة وقلبه الدستور واعضائه هي أجهزة اجملتمع وافراده هي الطبقة ........ يشبة املدخل  .17
 ة من الشعب العامل

 الجغرافي -
 سو سيو لوجي -
 االنثروبولوجي -
 (المحاضرة السادسة  )                            الحيوي  -

 

 وكيف تؤثر الظروف البيئية على االسرة وكيف تتأثر بها واألسرةاىل تفسري العالقة بني  البيئة ...... تسعى  .18
 النظرية التطورية -
 (المحاضرة السابعة  )                            النظرية االيكولوجية  -
 النظرية االجتماعية  -
 النظرية االقتصادية -

 

 بأن األسرة جيب ان تدرس ال كنموذج مثالي حيدد ما جيب  أن تكون عليه االسرة ولكن جيب ان تدرس كما هي يف...... يؤمن علماء .19
 اليومية احلياة

 الوظيفية  -
 الصراع -
 (المحاضرة السابعة  )                             التفاعلية الرمزية  -
 التبادلية -

 

 ان التبادل هو االساس الذي تقوم علية العالقات االجتماعية داخل االسرة........ يرى علماء نظرية  .21
 التفاعلية الرمزية -
 الوظيفية -
 (المحاضرة الثامنة  )                             التبادل االجتماعي  -
 الصراع -

 

 االخرى فهي تؤثر وتتأثر بهم.......السرة ووظائفها مبعزل عنميكن فهم ا ال.21
 القرى -
 المدن -
 الدول -
 (المحاضرة التاسعة  )                              النظم االجتماعية االخرى  -
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 اهدافهم وغاياتهماهتماهم للكشف عن كيفية استغالل االفراد لقوتهم داخل االسرة يف سبيل حتقيق ..... وجة أنصار النظرية  .22
 السكان -
 التفاعل -
 (المحاضرة التاسعة  )                               الصراع  -
 التبادل -

 

 داخل االسرة ما هو اال شكل من اشكال استخدام القوة ضد االخر..... يرى علماء عملية الصراع أن .23
 التعاون -
 (المحاضرة التاسعة  )                               الصراع  -
 التنافس -
 التفاعل -

 

 من العوامل املؤثرة يف تغيري االسرة العربية.24
 التصنيع -
 االتصال الحضاري -
 الحروب والكوارث -
 (المحاضرة العاشرة  )                               جميع ما سبق  -

 

 االسرة العربية اىل توسع بنائها االجتماعي واضمحالل العالقات القرابية...... يرجع .25
 تماسك -
 تكييف -
 (المحاضرة العاشرة  )                                انشطار  -
 انكماش -

 

 من اهم مشكالت التغيري والثبات اليت تواجهها االسرة العربية .26
 تراجع نظام الزواج االحادي -
 استئثار االباء بالسلطات التي يتمتعون بها -
 تأخر سن الزواج للشباب -
 (المحاضرة العاشرة  )                                جميع ما سبق  -

 

 يتم تقوية العالقات القرابيه بني االسرة النووية واألقارب عن طريق .27
 التنافس -
 الصراع -
 (المحاضرة العاشرة  )                                تكرار الزيارات وتبادل المساعدات  -
 االرتباط بالجبيرة  -
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 .......بهم آلنه غالبا ما حيتاج االشخاص دون سن  أقر زعماء العامل حباجة االطفال اىل اتفاقية خاصة .28
 الثالثة عشر -
 الخامسة عشر -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                                الثامنة عشر  -
 التاسعة عشر -

 

 :من اهم حقوق الطفل .29
 حق الطفل في البقاء -
 التطور والنمو الى اقصى حد -
 الحماية من المعالة السيئة واالستغالل -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                                 ميع ما سبق ج -

 

 بأنه وهن او سوء تكيف او احنالل يصيب الروابط اليت تربط اجلماعة االسرية كل مع االخر ...... يعرف  .31
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 التفكك االسري  -
 التماسك االسري -
 اون االسريالتع -
 التكيف االسري  -

 

 :هناك عدة صور لعدم اكتمال االسرة منها .31
 وفاة احد الزوجين -
 هجر احد الزوجين -
 عدم وجود االبناء -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 جميع ما سبق  -

 

 من اهم اسباب التفكك االسري .32
 تكيف االسرة -
 تعاون االسرة -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 ب االب الحاضر الغائ -
 اهتمام الزوجين باألسرة -

 

 :قد يؤثر التفكك على الرتابط االسري بسبب اضافة متغريات جديدة مثل .33
 الزواج الثاني -
 الحمل الغير مرغوب فيه -
 طفل بديل او طفل متبنى مضاف لألسرة -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                                 جميع ما سبق  -
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 :هناك عده مراحل للتفكك االسري منها.34
 مرحلة االستعداد -
 مرحلة االنطالق -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 مرحلة الكمون  -
 مرحلة التواصل  -

 

 من اهم املشكالت اليت تواجه ابناء االسرة املفككة....... يعد  .35
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 وى فقدان المأ -
 فقدان الجيران -
 فقدان االقارب -
 فقدان االصدقاء -

 

 من اهم املؤسسات اليت تسهم يف عالج التفكك االسري .36
 المؤسسات الدينية -
 المؤسسات التربوية -
 المؤسسات الثقافية االعالمية -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 جميع ما سبق  -

 

 هي مراكز تهتم جبميع ما خيص االسرة وتقدم املشورة للراغبني يف الزواج........  .37
 مؤسسات االدارة -
 مؤسسات الصناعة -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 مؤسسات االرشاد الزواجي  -
 مؤسسات التجارة -

 

 سرة املفككةهم اول ضحايا اال......  .38
 الجيران -
 االصدقاء -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                                 االبناء  -
 زمالء العمل  -

 

 :يأخذ العنف االسري عدة اشكال منها .39
 العنف في المالعب -
 العنف اثناء القبض على المجرمين -
 العنف اثناء الحروب -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                 اإلساءة لكبار السن واالطفال  -
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 :أن هناك عدة مصادر للسلوك العدواني منها" بندورا"يرى  .41
 االسرة  -
 الثقافة الفرعية -
 االقتداء بالنموذج الرمزي -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  جميع ما سبق  -

 

 رة حيث يتعلم االفراد ان العنف يعد االسلوب االمثل يف مواقف معينةمكانًا بارزًا داخل االس...... حتتل عملية  .41
 التغير -
 التكيف -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  التعلم  -
 المقايضة -

 

 تنال بعض امناط السلوك العدواني القبول داخل االسرة النه يتم تدعيمها عن طريق .42
 العقاب البدني -
 يالعقاب النفس -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  المديح والمكافئات  -
 عدم االهتمام -

 

 من اسباب استخدام االطفال للعنف .43
 التفرقة في المعاملة -
 التدليل الزائد -
 تكرار العقاب البدني -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  جميع ما سبق  -

 

 هم طرق مواجهه العنف لدى االطفالمن ا .44
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                                  التقليل من المشاجرات  -
 معاقبة االطفال بدنيا   -
 معاقبة االطفال نفسيا   -
 استخدام العنف ضد الزوجة -

 

لدراسة قضايا تتعلق بالزواج واالسرة والعالقات بانه العلم الذي يستخدم مقوالت على االجتماع العام ونظرياته ............ يعرف .45
 االسرية ومظاهر التفكك

 علم االجتماع الحضري -
 (المحاضرة األولى  )                        علم االجتماع االسري  -
 علم اجتماع التنمية -
 على االجتماع الصناعي -
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 :هناك عدة خواص علمية تتسم بها على االجتماع االسري منها  .46
 علم نظري -
 علم تراكمي -
 علم تطبيقي -
 (المحاضرة األولى  )                        جميع ما سبق  -

 

 من اهداف علم االجتماع االسري .47
 اهداف كلية -
 (المحاضرة األولى  )                        اهداف نفعية  -
 اهداف فرعية -
 اهداف جزئية  -

 

 لكي تالئم مع البيئات احلضرية......اىل  يساعد على االجتماع االسري يف سرعة حتويل االسرة املمتدة .48
 أسر عاديه -
 أسر متفككة -
 (المحاضرة األولى  )                      أسر نووية   -
 أسر مترابطة -

 

 بانها مجاعه اجتماعيه بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة تتكون بينهم رابطة زواجية........ تعرف  .49
 الجيرة -
 المدرسة -
 (المحاضرة الثانية  )                      االسرة  -
 المؤسسة -

 

 بل هي نظام اجتماعي يؤثر ويتأثر جبميع النظم االخرى يف اجملتمع ......... األسرة كنظام اجتماعي ليست  .51
 مترابطة -
 (المحاضرة الثانية  )                      مستقلة بذاتها  -
 واضحة -
 غامضة -

 

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 اجامتع الساكنعمل 
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول) علم اجتماع السكان اختبار  أسئلة  
 
 
 

 : يرى البعض أن التسجيل احليوي يهتم بتسجيل األحداث احليوية مثل( 1) 
         التقويم والميالد -
 (المحاضرة الثامنة  )               الميالد والوفاة   -
 التربية والتعليم -
 الهجرة والتدريب -

 

  : غري مباشرة تستعني بالبيانات اليت توفرها السجالت اإلحصائية هي طريقة( 2)
 طريقة تحميل البيانات الجاهزة  -
 طريقة تحليل العمليات الجاهزة  -
 (المحاضرة الثامنة  )                 طريقة تحليل البيانات الجاهزة  -
 طريقة تحليل الميزانية الجاهزة -

 

 : انات اجلاهزة وتتنوع ومن بني استخداماتها تتعدد استخدامات طريقة حتليل البي( 3)
 التحقق من بعض العروض العلمية  -
 (المحاضرة الثامنة  )                 التحقق من بعض الفروض العلمية  -
 التخلي عن بعض الفروض العلمية -
 التنازل عن بعض الفروض العلمية -

 

 : عددة منها تستعني دراسة السكان من وجهة نظر علم االجتماع بطرق مت( 4)
 (المحاضرة التاسعة  )                 المسح االجتماعي  -
 المسح اإلداري -
 التقويم االجتماعي -
 المسح االقتصادي -

 

 : بإمكان دارس السكان من وجهة نظر علن االجتماع أن يستعني بأدوات متعددة األدوات( 5)
 المساومة -
 (المحاضرة التاسعة  )                  المقابلة   -
 المناظرة -
 المقايضة -

 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        هنوف الغامدي+ أنثى احلكايات : تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 
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 : من أنواع البحوث االجتماعية يف جمال السكان ( 6)
 البحوث التسويقية -
 البحوث التمويلية  -
 البحوث التثقيفية -
 (المحاضرة التاسعة  )                  البحوث التشخيصية  -

 

 : من أنواع البحوث االجتماعية يف جمال السكان ( 7)
 (المحاضرة التاسعة  )                  البحوث التقويمية  -
 البحوث النقدية -
 البحوث الفلسفية -
 البحوث األدبية -

 

 : من عوامل النمو السكان ( 8)
 (المحاضرة العاشرة  )                  المواليد  -
 اإلنتاج -
 التوزيع -
 التسويق -

 

 : اهلجرة من العوامل املؤثرة يف ( 9)
 النمو اإلداري -
 (المحاضرة العاشرة  )                   النمو السكاني  -
 النمو الميداني -
 النمو العلمي -

 

 : تعد اهلجرة من الريف إىل احلضر ( 11)
 من عوامل النقص في عدد الوفيات -
 من عوامل الزيادة في عدد المواليد -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                   من أنواع الهجرة الداخلية  -
 من أنواع الهجرة الدولية -

 

 : مؤشرا له داللته على درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي الذي حققه السكان الذين ينتمي إليهم هؤالء السكان .........يعد ( 11)
 عدد النساء في الريف -
 عدد النساء في المجتمع  -
 عدد الذكور في المجتمع -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                    معدل وفيات األطفال الرضع  -
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  للمهاجرين العوامل األساسية يف اهلجرة الدولية االتصال وتعدد العالقات يف البلدان املرسلة واملستقبلة......... د العامل الفرنسي حد( 12)

 تارد -
 مبرتون -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                     ال فسير  -
 جيد نز -

 

 : متيزت مرحلة اجملتمع التقليدي عند زلنسكي(  13)
 رة فيه كانت واسعة وذات طابع رياضي بأن الهج -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      بأن الهجرة فيه كانت محدودة وذات طابع دوري -
 بأن الهجرة فيه كانت واسعة وذات طابع فني  -
 بأن الهجرة فيه كانت سريعة وذات طابع رياضي -

 

 : د املرسلةالعوامل اليت تكمن يف البال، من عوامل اهلجرة ( 14)
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      وهي عوامل الطرد  -
 وهي عوامل التقويم -
 وهي عوامل الجاذبية -
 وهي عوامل االنحراف  -

 

 : من نتائج اهلجرة الداخلية ( 15)
 زيادة حجم األسرة في الريف -
 زيادة حجم العمالة في الريف -
 نقص حجم العمالة في المدن -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      الة في الريف نقص حجم العم -

 

 : ميثل ما تقدمة املدينة من خدمات ومرافق وفرص عمل ( 16)
 عناصر لعملية التخطيط االجتماعي -
 عناصر طرد للمهاجرين من المدينة -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      عناصر جذب للمهاجرين من الريف  -
 اصر لعملية التنشئة االجتماعيةعن -

 

 : عوامل اجلذب وهي العوامل اليت توجد يف ، من عوامل اهلجرة ( 17)
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      البالد المستقبلة للمهاجرين  -
 البالد الطاردة للمهاجرين  -
 البالد المتخلفة -
 البالد الفقيرة -
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 : ل عدد من أفراد اجملتمع إىل جمتمع آخر طلبا للعمل أو فرارا من اضطهاد أو تطلعا لفرص أحسن يف احلياةإىل انتقا........ تشري (  18) 
 التنمية الذاتية -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                      الهجرة الخارجية  -
 الهجرة الداخلية -
 التنمية المحلية  -

 

 : تركز العمال يف املدن (  19) 
 التدريب من نتائج عملية -
 من نتائج عملية التوزيع -
 (المحاضرة الرابعة عشر  )                      من نتائج الهجرة الداخلية  -
 من نتائج عملية التنشئة  -

 

 : حاول علماء االجتماع تفسري االختالفات يف السلوك اإلجنابي يف اجملتمع ( 21) 
 مجتمعالربط بين السلوك اإلنجابي وبين الوضع النظري داخل ال -
 الربط بين السلوك اإلنحرافي وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع -
 الربط بين السلوك اإلداري وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                      الربط بين السلوك اإلنجابي وبين الوضع الطبقي داخل المجتمع  -

 

ويعرب عنها مبجموع عدد األشخاص يف الكيلو مرت املربع أو امليل ، قسمة عدد السكان على مساحة األرض  من خالل....... يتم حساب (  21) 
 : املربع 

 معدل المواليد -
 معدل الوفيات  -
 الفئات العمرية -
 (المحاضرة األولى  )                      الكثافة السكانية  -

 

 : سكان يف هذا اجملتمع عرب الفرتات الزمنية املتباينة يف اجملتمع هو اختالف حجم ال...... املقصود ( 22) 
 بالنمو الحضري -
 (المحاضرة األولى  )                       بالنمو السكاني  -
 بالنمو الريفي -
 بالنمو االقتصادي -

 

 : من عوامل منو الدراسات السكانية ( 23) 
 االنخفاض الحاد في الزيادة السكانية -
 انخفاض سكان العالم -
 (المحاضرة الثانية  )              سكان العالم  زيادة -
 ثبات نمو السكان في العالم -
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  أول من أرسى دعائم الدراسة العلمية للسكان وجعل منها كيانا مستقال يعتمد على املناهج العلمية وخاصة اإلحصائية ......... يعد ( 24) 
 : منها            

 (ة الثانية المحاضر  )              روبرت مالتس  -
 روبرت دال -
 روبرت ميرتون -
 كارل مانهايم -

 

 :  أن منو السكان  ال يرجع إىل قانون طبيعي ثابت وإمنا يرجع إىل الظروف االجتماعية اليت حتيط بأعضاء اجملتمع( ........ 25) 
 النظريات التربوية التي ترى  -
 النظريات الطبيعية التي نرى -
 (المحاضرة الثالثة  )                       النظريات االجتماعية التي ترى  -
 النظريات الرياضية التي ترى -

 

 : عرض سبنسر قضايا النظرية السكانية ضمن كتابه مبادئ البيولوجيا ومن أهم أفكاره ( 26) 
 أن الغذاء الجيد ليس له تأثير على التناسل  -
 (المحاضرة الرابعة  )                        أن الغذاء الجيد يزيد القدرة على التناسل  -
 أن الغذاء الجيد يقلل القدرة على التناسل -
 أن الغذاء السيئ يزيد القدرة على التناسل -

 

 عرض جيين قضاياه النظرية يف مؤلفة ( 27) 
 أثر السكان في تدني المجتمع  -
 أثر السكان في تخلف المجتمع  -
 أثر السكان في تدهور المجتمع -
 (المحاضرة الرابعة  )                        أثر السكان في تطور المجتمع  -

 

 : أن منو السكان  يتوقف على عوامل اقتصادية ثالثة هي مقدار العمل املطلوب ونوع العمل املطلوب.......... يرى ( 28) 
 فرديرك تايلور -
 روبرت كوهين -
 (المحاضرة الخامسة  )                        سيدني كونتر  -
 توماس مالتس  -

 

 : عملية إحصائية هلا قيمة كبرية لكل بلد وهو املصدر األول للحقائق السكانية الالزمة للتخطيط االجتماعي واالقتصادي ( ......... 29) 
 (المحاضرة السابعة  )               التعداد هو  -
 التدريب هو  -
 التربية هو -
 التقويم هو -
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 من إجراءات التعداد ( 31) 
 تنمية التعداد -
 (المحاضرة السابعة  )               عداد تخطيط الت -
 تربية التعداد -
 انتقاد التعداد -

 

هي عملية انتقال من منطقة اإلقامة إىل منطقة أخرى وما يصاحبه من تغري كامل لكل ظروف حياة املهاجرين املقيمني ( ............ 31) 
 : رى الذين يرتكون حمل إقامتهم األصلي نهائيا وال يعودون إلية مرة أخ

 الهجرة المؤقتة  -
 الهجرة الداخلية  -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                        الهجرة الدائمة   -
 النمو السكاني  -

 

 : إىل عملية انتقال األفراد واجلماعات من منطقة إىل أخرى داخل اجملتمع....... تشري ( 32) 
 الهجرة الخارجية  -
 (المحاضرة الثالثة عشر  )                        الهجرة الداخلية   -
 الهجرة الدولية  -
 الهجرة السكانية -

 

 : الفكر السكاني القديم كما أفصحت عنه كتابات كونفوشيوس وافالطون وارسطو ( 33) 
 أعتمد على التحليل اإلحصائي والدراسات اإلحصائية  -
 اعتمد على البيانات السكانية التي تستند إلى الدراسات اإلحصائية  -
 عتمد على البيانات السكانية وبرامج التحليل اإلحصائي ا -
 (المحاضرة الثانية  )              لم يعتمد على البيانات السكانية التي تستند إلى الدراسات اإلحصائية  -

 

 : النمو الصناعي من عوامل (  34) 
 انخفاض اإلنتاجية  -
 (الثانية  المحاضرة )              االهتمام بالدراسات السكانية  -
 إهمال الدراسات السكانية -
 التخلف االقتصادي -

 

 : إىل كثري من املعلومات حول الصفات النوعية للسكان واخلصائص الفيزيقية .......... أدى التقدم الذي طرأ على ( 35) 
 (المحاضرة الثانية  )              علم البيولوجيا واألنثربولوجيا الطبيعية  -
 جياعلم الفلك والجيولو  -
 علم الكيمياء والفيزياء -
 علم الفيزياء والجيولوجيا -
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 : يرى املفكرون التقليديون أن الظروف االقتصادية هي اليت حتدد معدالت الزواج واإلجناب ( 36) 
 ومن هؤالء المفكرين ميد -
 ومن هؤالء المفكرين سيزر الند -
 (ة الثالثة المحاضر  )                        ومن هؤالء المفكرين آدم سميث  -
 ومن هؤالء المفكرين ميرتون -

 

 : يدخل يف إطار املدخل احملافظ يف نظرية علم االجتماع السكان جمموعة نظريات منها( 37) 
 نظرية كوزولوف -
 (المحاضرة الثالثة  )                        نظرية سبنسر  -
 نظرية داهر ندورف -
 نظرية تايلور -

 

 : يكالي يف نظرية علم االجتماع السكان جمموعة نظريات منهايدخل يف إطار املدخل الراد( 38) 
 نظرية كوهين -
 نظرية ميرتون -
 (المحاضرة الثالثة  )                        نظرية كوزولوف  -
 نظرية سيزرالند -

 

 : أن هناك تعارضا بني التناسل والنضوج الذاتي ............ يرى( 39) 
 بوالني -
 جيدنز -
 ميرتون -
 (المحاضرة الرابعة  )                        سبنسر  -

 

 : أن اجملتمعات يف مرحلة النشأة والتكوين يتميز مبعدل خصوبة مرتفع ....... يرى ( 41) 
 (المحاضرة الرابعة  )                         جيني  -
 تريكر -
 تايلور  -
 مالنوفسكي -

 

 :  عدد السكان ومتطلبات البناء االجتماعي أن اجملتمعات مييل دائما حنو التوازن بني......... يرى ( 41) 
 آدم سميث -
 كارل بوالني -
 كارن هورناي -
 (المحاضرة الرابعة  )                         كنجزلي ديفز  -
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 : يذهب ريابوشكني إىل أن زيادة عدد السكان تتوقف على( 42)
 طبيعة النظام التربوي السائد في المجتمع  -
 (المحاضرة الخامسة  )                         ائد في المجتمع طبيعة النظام االقتصادي الس -
 طبيعة النظام التعليمي السائد في المجتمع  -
 طبيعة النظام اإلداري السائد في المجتمع  -

 

 : بدأ كوزولوف حتليله للظواهر السكانية يف ( 43) 
 الدول المتحضرة -
 الدول الغنية -
 (المحاضرة الخامسة  )                          الدول النامية  -
 المجتمعات البدائية  -

 

 : ميز كوزولوف بني نوعني من العوامل املؤثرة يف اإلجناب ( 44) 
 (المحاضرة الخامسة  )                          العوامل المباشرة والعوامل الغير مباشرة  -
 العوامل الثانوية والعوامل االقتصادية  -
 لقديمة العوامل الحديثة والعوامل ا -
 العوامل الفنية والعوامل الغير فنية -

 

 : من املصادر املباشرة للمعطيات السكانية( 45) 
 (المحاضرة السادسة  )                          التعداد  -
 التقويم -
 التدريب -
 التخطيط -

 

 : نظام التسجيل احليوي( 46) 
 من المصادر النظرية للمعطيات العلمية  -
 (المحاضرة السادسة  )                          لمعطيات السكانية من المصادر المباشرة ل -
 من المصادر غير المباشرة للمعطيات السكانية  -
 من خطوات ومراحل التخطيط -

 

 : املصدر غري املباشر للمعطيات السكانية ( 47) 
 هو الذي يعرف بين دارسي الفلسفة باسم البيانات الجاهزة -
 تربية باسم البيانات الجاهزةهو الذي يعرف بين دارسي ال -
 هو الذي يعرف بين دارسي السياسة باسم البيانات الجاهزة  -
 (المحاضرة السادسة  )                          هو الذي يعرف بين دارسي السكان باسم البيانات الجاهزة   -
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 : الشمول من اخلصائص اجلوهرية ( 48) 
 (ضرة السابعة المحا )               للتعداد السكان  -
 للتوزيع السكاني -
 لألزمات السكانية  -
 للنظرية السكانية -

 

 : تنفيذ التعداد ( 49) 
 (المحاضرة السابعة  )               من إجراءات التعداد  -
 من مراحل النمو السكاني -
 من عوامل النمو السكاني  -
 من صعوبات التعداد  -

 

 : ترجع أهمية التعداد إىل انه يوفر ( 51) 
 لمعطيات حول الخصائص المهمة للبيانات ا -ا -
 المعطيات حول الخصائص المهمة للمعادن -
 (المحاضرة السابعة  )              المعطيات حول الخصائص المهمة للسكان  -
 المعطيات حول الخصائص المهمة للكائنات الحية -

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 اترخي الفكر الاجامتعي
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  اريخ الفكر االجتماعيتاختبار  أسئلة  
 
 

 

 يرى افالطون ان عامل املثل كانت تعيش فيه؟ .1
 ..النفوس بعد اتحادها مع االبدان  -
 .. االشخاص -
 ..الشريرة النفوس  -
 (المحاضرة الثانية  )                     .. النفوس قبل اتصاله -

 

 ظواهر االجتماعية حسب ؟يعتقد ابن خلدون ان ال .2
 .. يريده االفراد ما -
 .. االهواء والمصادفات -
 (المحاضرة السابعة  )                     .. ثابتةقوانين  -
 .. النظم االجتماعية -

 

 اجلند لدى افالطون هم ؟ طبقة .3
 .. المبدعون اثناء المراحل التربويه -
 (المحاضرة الثالثة  )                     ..الذين يتخلفون اثناء المراحل التربوية  -
 .. أصحاب البنيه الجسديه المتميزة والعقلية المبدعه -
 .. مما ذكر ءالشي -

 

 ؟ بالفلسفة( القديس اوغسطني)تأثر  .4
 .. الرومانيه -
 ..الهندية  -
 .. الصينية -
 (المحاضرة الخامسة  )                     ..اليونانيه  -

 

 اراء افالطون حول االسرة تدعو اىل ؟ .5
 .. تقديس االسرة -
 (المحاضرة الثالثة  )                     ..الدعوة الى القضاء على االسرة  -
 .. الدعوة الى حكم االسرة -
 ..لألسرة  العدالةالدعوة الى تحقيق  -

 
 
 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        موج هادي: تصحيح        ،، ،   امساء: إعداد 
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 استخدام ؟( سان توماس)يف احلروب أباح  .6
 .. العدوان -
 .. الرحمه -
 .. العدل -
 (اضرة السادسة المح )                     ..الخداع  -

 

 نظريات الفيلسوف؟ السياسةخلص كتاب  .7
 .. ديكارت -
 (المحاضرة الثالثة  )                     ..ارسطو  -
 .. ابن خلدون -
 .. اوغسطين -

 

 الذي نادى بتقسيم اجملتمع الصيين اىل طبقتني ؟ .8
 .. تسيسز -
 .. جو -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..منسيوس  -
 .. كونفوشيوس -

 

 مصدر التشريع لدى الصينني هو ؟ .9
 .. الوحي االلهي -
 .. قوانين الطبيعه -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..التفكير اإلنساني  -
 .. مما ذكر ءالشي -

 

 من مؤلفات ؟( حكوه األمراء ) .11
 .. منسيوس -
 .. اوجست كونت -
 (المحاضرة السادسة  )                     ..سان توماس  -
 .. سبول -

 

 كتاب املنتخبات يعترب اجنيال ل ؟ .11
 .. المصريين -
 .. المسيحيه -
 .. المانويه -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..الكونفو شيوسيه  -
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 ؟ ألنهاضمن نطاق علم االجتماع  تعترب البحوث الوعظيه واإلرشادية ال.12
 .. التصل الى النتائج -
 .. تبحث عن االسباب -
 .. تصف الظواهر -
 (المحاضرة السابعة  )                     .. االجتماعيةتتناول المشكالت  ال -

 

 انه البد يف احلروب من ؟( سان توماس) يرى .13
 .. استخدام الرحمه -
 .. وجود المساواة ضرورة -
 (المحاضرة السادسة  )                     ..استخدام الخداع  -
 .. مما ذكر  ءالشي -

 

 على ؟(اوجست كونت ) يرى  يتوقف اصالح االخالق كما .14
 .. اإلصالح االجتماعي -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                     ..اصالح التفكير  -
 .. اإلصالح السياسي -
 .. اصالح الذات -

 

 على ؟( اوجست كونت) تقوم فكره االستاتيك االجتماعي لدى  .15
 .. التضامن والتقدم -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                     ..التضامن والنظام  -
 .. التطور والنظام -
 .. التطور والتقدم -

 

 الرمحه يف ظاهره احلرب اقرها الفيلسوف ؟ مبدأ .16
 .. سقراط -
 (المحاضرة الخامسة  )                     ..اوغسطين  -
 .. افالطون -
 .. ارسطو -

 

 القوه ؟(  البشريةالنفس ) اإلنتاج يف  وظيفةيقابل  .17
 .. الناطقه -
 .. الفكرية -
 .. الغضبيه -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..الشهوانية   -
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 ؟ فالسفةاحدى (  منسيوس يعترب)   .18
 .. الهند -
 .. المصريين -
 .. البوذيين -
 (المحاضرة الثانية  )                     .. الصينيين -

 

 بدستور ؟( منسيوس) نادى .19
 .. علمي -
 .. تربوي -
 .. اخالقي -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..لتنظيم الملكية  -

 

 الصينيه ؟ الفلسفةتعبرت  .21
 .. سماويه -
 .. علميه -
 .. قدسيه -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..عقليه  -

 

 على ؟( اوجست كونت ) تقوم فكره الديناميك االجتماعي لدى .21
 .. التضامن والتقدم -
 .. التضامن والنظام -
 .. التطور والنظام -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                     ..التطور والتقدم  -

 

 على ؟( اوجست كونت ) يتوقف اصالح االجتماعي لدى  .22
 .. القوانين -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                     ..اصالح االخالق  -
 .. اصالح الفكر -
 .. التربيه  -

 

 ان علم الفيزياء يأتي بني علمي ؟(  اوجست كونت) ضمن النسق التسلسلي للعلوم يرى  .23
 (المحاضرة الثانية عشر  )                     ..الفلك والكيمياء  -
 .. الرياضه والفلك -
 .. البيولوجيا وعلم االجتماع -
 .. الرياضه والكيمياء -
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 عددا من النظم ابرزها ؟( مانو ) تناول قانون .24
 .. التحرر -
 .. العبودية -
 .. الوسطيه -
 (المحاضرة األولى  )                     ..فرضه الدين الخضوع لمن ي -

 

 هو القديس ؟ منح حق امللكيه للملوك واألباطرة الذي يعتقد ان اهلل .25
 .. سان توماس -
 .. سان بولس -
 (المحاضرة الخامسة  )                     ..اوغسطين  -
 .. كليمان -

 

 اطلق ابن خلدون اسم علم العمران البشري على علم ؟ .26
 .. تاريخال -
 (المحاضرة السابعة  )                     ..االجتماع  -
 ..  الفلسفة -
 .. السياسة -

 

 نظريه ارسطو يف الرق ؟ .27
 (المحاضرة الخامسة  )                     ..تتصف بالرحمة  -
 .. تتصف بالعدل -
 .. تؤخذ عليه -
 .. سليمة -

 

 نظر املاديه التارخييه احلديثه هي ؟ جهةالذي تفوق فيها ابن خلدون على  الضرورة .28
 (المحاضرة الثامنة  )                     ..االستئناس بالغير  ضرورة -
 .. السلطة ضرورة -
 .. التعاون ضرورة -
 .. الدفاع ضرورة -

 

 اىل املرحلة ؟( اوجست كونت ) مل يصل كما يعتقد  االجتماعية الدراساتميدان  .29
 .. الفلسفيه -
 .. الالهوتيه -
 .. فيزقيه الميتا -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                     ..الوضعية  -
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 اىل ؟ الفرعونيةيف مصر  املركزية احلكومةأدت فكره  .31
 .. التفكك -
 .. التعاون -
 .. سليمةظاهره  -
 (المحاضرة األولى  )                     ..التعقيد  شديدةظاهره  -

 

 االستاتيك االجتماعي لدى العامل ؟التضامن والنظام هو الذي تقوم عليه فكره .31
 .. ابن خلدون -
 (المحاضرة الثانية عشر  )                     ..اوجست كونت  -
 .. سان توماس -
 .. اوغسطين -

 

 الذى نادى بإصالح قانون الضرائب يف اجملتمع الصيين ؟ .32
 .. مانو -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..منسيوس  -
 .. جو -
 ..  كونفو شيوس -

 

 ظهرت الربقراطيه نتيجه ؟ .33
 .. سوء المواصالت -
 .. المواصالت المركزيه وسوء -
 .. المركزية -
 .. الفساد  -

 

 علم هو ؟( اوجست كونت ) يف الرتتيب كما يرى ( البيولوجيا) يسبق علم .34
 (المحاضرة الحادية عشر  )                     ..الكيمياء  -
  .. الفيزياء -
 .. علم االجتماع -
 .. الفلك -

 

 أدت املركزيه سوء املواصالت اىل ظهور ؟ .35
 .. البيرقراطية -
 .. الديمقراطيه -
 ..العدالة  -
 .. ذكر مما ءالشي -
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 دعائم ؟( كليمان االسكندري)ناقش  .36
 .. النظام االجتماعي -
 .. النظام السياسي -
 .. الملكيه المشتركة -
 (المحاضرة الخامسة  )                     .. الفرديةالملكيه  -

 

 ؟ الديانةالوضع االجتماعي من أفكار  مجود .37
 ..  المصرية -
 .. الصينية -
 (المحاضرة األولى  )                     ..الهنديه  -
 .. البوذية -

 

 اذا ؟( سان توماس)مشرتكه لدى  االقتصاديةتصبح امللكيه  .38
 .. سادت النظم -
 (المحاضرة السادسة  )                     ..سادت الفقر  -
 .. سادت الحرب -
 .. انتشار الربا -

 

 افالطون ؟ بآراءكانت اراء ارسطو مقارنه  .39
 .. متماثلة -
 .. اكثر اندفاع -
 (المحاضرة الثالثة  )                     ..اقل اندفاع  -
 .. دينية -

 

 ان امللكيه حق انساني ينحدر من اصل ؟( اوغسطني ) يرى  .41
 .. فردي -
 .. جماعي -
 .. فطري -
 (المحاضرة الخامسة  )                     ..قدسي  -

 

 اجملتمع اهلندي اىل ؟( مانو ) قسم قانون  .41
 .. طبقتين -
 .. ثالث طبقات -
 (المحاضرة األولى  )                     .. اربع طبقات -
 .. خمس طبقات -
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 العداله التوزيعيه هي ؟.42
 .. تنظيم المعامالت -
 (ثة المحاضرة الثال )                     ..توزيع األموال والمراتب  -
 .. منع الظلم -
 .. تنظيم الضرائب -

 

 عند ارسطو جيب ان تكون؟ للدولةامللكيه املشرتكه من األراضي .43
 .. والتغذية من اجل نفقات العبادة -
 .. الفالسفةمن اجل  -
 .. واألرقاءمقسمه بين االحرار  -
 .. مقسمه الى حصتان -

 

 من ؟ الفاضلةالنظام الطبقي لدى ارسطو يف املدنيه  يتألف .44
 .. بقاتاربع ط -
 .. خمس طبقات -
 (المحاضرة الرابعة  )                     ..ست طبقات  -
 .. سبع طبقات -

 

 ان الصفه اليت ينبغي ان تكون بني االفراط والتفريط هي صفه ؟( كونفوشيوس ) يرى  .45
 .. التطرف -
 .. التعاون -
 .. المحبه -
 (المحاضرة الثانية  )                     ..القواعد االخالقية  -

 

 ان مجيع ميادين املعرفه وصلت اىل مرحله الوضعيه االميدان ؟( اوجست كونت ) يرى  .46
 .. الكيمياء -
 .. الفيزياء -
 ..الفلسفة  -
 (المحاضرة الحادية عشر  )                     ..الدراسات االجتماعية  -

 

 ان الصداقه الفضليه ؟( ارسطو ) يرى  .47
 .. الزوال سريعة -
 .. لتبادل الفوائد -
 .. الحصول سريعة -
 (المحاضرة الرابعة  )                     ..على االحترام  قائمة -
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 احملاربون يف اجملتمع اهلندي هم ؟ .48
 (المحاضرة األولى  )                     ..الكشاترين  -
 .. البراهمانيين -
 .. الكهان -
 .. ذكر مما ءالشي -

 

 القدميه هو ؟ اهلنديةكان هدف الديانات والفلسفات  .49
 (المحاضرة الثانية  )                     ..صول على زهاد ورهبان الح -
 .. والمساواة الحرية -
 .. العدالة -
 .. تكوين المواطن الصالح -

 

 ؟ من كتب اهلنود املقدسة .51
 .. اسفار الفيدا -
 .. االنجيل -
 .. التوراة -
 .. ذكر مما ءالشي -

 

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 خدمة الفرد وامجلاعة
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  خدمة الفرد واجلماعةاختبار  أسئلة  
 
 

 من عناصر االتفاق بني خدمة الفرد والعالج النفسي  .1
 أن كالهما عملية منافسة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السابعة ] أن كالهما عملية مساعدة         -
 أن كالهما عملية صراع  -
 أن كالهما عملية توزيع  -

 

هي الرابطة اليت تتكون بني األخصائي وأعضاء اجلماعة وغرضها األساسي مساعدة األعضاء واجلماعة على حتقيق اهلدف ......... .2
 وبناء الثقة واالحرتام واحلرية , اجلماعي 

 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] العالقة المهنية     -
 العالقة االجتماعية  -
 العالقة االقتصادية  -
 ة العالقة األسري -

 

 هي عملية توجيه األعضاء واجلماعة ومساعدتهم خالل املواقف املختلفة ........  .3
 ريا د ة الجماعة  -
 تكوين الجماعة  -
 عضوية الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] قيادة الجماعة       -

 

وجية ال استخدامها من أجل حتقيق أهداف العمل مع هي تدوين وحفظ البيانات واحلقائق واملعلومات بطريقة يدوية أو تكنول...........  .4
 اجلماعات 

 التعليم في خدمة الجماعة  -
 التقويم في خدمة الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] التسجيل في خدمة الجماعة       -
 التدريب في خدمة الجماعة  -

 

 التدريب على القيادة والتبعية يف احلياة اجلماعية  .5
 يقة تنظيم المجتمع من أهداف طر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] من أهداف طريقة خدمة الجماعة        -
 من أهداف التغير االجتماعي  -
 من أهداف عملية التوزيع  -

 

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ,, ,        هذيان فتاة: تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 
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 من مكونات النموذج يف خدمة اجلماعة .6
 [الجواب ورد في المحاضرة الثامنة ] األهداف األساسية        -
 األهداف الشخصية  -
 الفنية  األهداف -
 األهداف اإلقليمية -

 

 من مبادئ طريقة العمل مع اجلماعات  .7
 مبدأ الدراسة والتوزيع المستمر  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] مبدأ الدراسة والبحث المستمر       -
 مبدأ التربية والبحث المستمر  -
 مبدأ التوزيع والتعليم المستمر  -

 

 استخدام موارد األعضاء والبيئة  .8
 مبادئ خدمة الفرد من  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] من مبادئ خدمة الجماعة         -
 من معوقات خدمة الجماعة  -
 من إيجابيات خدمة الفرد  -

 

 ضرورة التدخل قي بعض املواقف حفاظا على الروح اجلماعية ومساعدة األعضاء على مواجهة مشكالتهم يف عملية التفاعل  .9
 قولم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ تقرير المصير من أهم ما يجب أن ي -
 من أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ السرية  -
 من أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ إلغاء التفاعل الجماعي  -
 [المحاضرة التاسعة ]           توجيه التفاعل الجماعيمن أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ  -

 

 من مبادئ طريقة العمل مع اجلماعات  .11
 مبدأ التدريب  -
 مبدأ التجريد  -
 [الجواب ورد في المحاضرة التاسعة ] مبدأ التفريد       -
 مبدأ التدويل -

 

 تتميز اجلماعة يف خدمة اجلماعة بأن هلا  .11
 [في المحاضرة العاشرة الجواب ورد ] أهداف واضحة مشتركة     -
 أهداف مشوشة مشتركة  -
 أهداف غامضة مشتركة  -
 أهداف غير واضحة وغير مشتركة  -
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 مهارات القيادة والتفاعل مع اآلخرين يف اجلماعات الصغرية .12
 من أهم المهارات التي يمكن  اكتسابها من العمل الفردي  -
 [الجواب ورد في المحاضرة  العاشرة ] من أهم المهارات التي يمكن اكتسابها من العمل الجماعي   -
 من أهم اآلثار السلبية للعمل الفردي  -
 من أهم اآلثار السلبية للعمل الجماعي -

 

 من الوظائف األساسية للجماعة يف خدمة اجلماعة .13
 الوظائف البيولوجية  -
 الوظائف الحيوية  -
 الوظائف الفنية  -
 [دية عشرة الجواب ورد في المحاضرة الحا] الوظائف المؤسسية       -

 

 مجاعات العمل واملهام  .14
 من أنواع الجماعات في خدمة الفرد  -
 من أنواع الجماعات في عملية التقويم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة ]  من أنواع الجماعات خدمة الجماعة        -
 من أنواع الجماعات في عملية التنشئة  -

 

 مة اجلماعة من املراحل األساسية لنمو اجلماعة يف خد .15
 [الجواب ورد في المحاضرة الحادية عشرة ] التكوين والقبول        -
 التكوين واألفول  -
 التخطيط والقبول  -
 التمويل والقبول  -

 

 مرحلة حتقيق األهداف واإلنهاء  .16
 هي المرحلة األولى من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -
 دمة الجماعة هي المرحلة الثانية من مراحل نمو الجماعة في خ -
 [ضرة الحادية عشرة الجواب ورد في المحا]  هي المرحلة األخيرة من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -
 هي المرحلة الثالثة من مراحل نمو الجماعة في خدمة الجماعة  -

 

 من العوامل املؤدية للمشكالت االجتماعية يف خدمة اجلماعة  .17
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية عشرة ] عي    العوامل الراجعة لألخصائي االجتما -
 العوامل الراجعة لوسائل اإلعالم  -
 العوامل الراجعة لعملية التوزيع  -
 العوامل الراجعة ألخصائي التقويم  -
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 حتديد األساليب املهنية الالزمة للعمل مع اجلماعات  .18
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند بدء عملية التوزيع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة ] اءات الواجب القيام بها عند تكوين الجماعة      من اإلجر  -
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند العمل مع األفراد  -
 من اإلجراءات الواجب القيام بها عند بدء عملية التنشئة  -

 

 االجتاه البيئي من االجتاهات األساسية يف .19
 إعداد المقابلة  -
 االستبيان بناء  -
 إنهاء العضوية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة عشرة ] بناء العضوية      -

 

 مساعدة اجلماعة يف وضع األهداف من أدوار أخصائي العمل مع اجلماعة كما يرى    .21
 بوال ني -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة عشرة ] تر يكر        -
 ما لنو فسكي  -
 سميث  -

 

 ول طرق اخلدمة االجتماعية  املهنية منذ نشأتها هي أ..........   .21
 خدمة الجماعة  -
 تنظيم المجتمع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] خدمة الفرد         -
 تنمية المجتمع  -

 

  ظهرت خدمة الفرد كظواهر إنسانية تلقائية أخذت أشكال خمتلفة من إلحسان املباشر للفقراء واليتامى واملساكن............  .22
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] في مرحلة الشيوع والعشوائية      -
 في المرحلة المهنية  -
 في المرحلة العلمية  -
 في المرحلة األخيرة   -

 

 مرحلة االجتهاد والتجربة من مراحل  .23
 التخطيط  -
 التمنية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] التطور التاريخي لخدمة الفرد       -
 لبيولوجي لخدمة الفرد التطور ا -
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 عدم وجود مؤسسات مستقلة خاصة لتقديم اخلدمات الفردية .24
 من خصائص المرحلة العلمية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] من خصائص مرحلة العشوائية     -
 من خصائص المرحلة المهنية  -
 من خصائص المرحلة الحالية  -

 

 يف جمال الرب واإلحسان ............. ات تنظيم اإلحسان ونظمت يف أواخر القرن التاسع عشر ظهرت حركة مجعي .25
 الجهود العلمية  -
 الجهود الحكومية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] الجهود األهلية    -
 الجهود التربوية  -

 

 فشل التشريعات الوضعية املتتالية ملواجهة مشكالت الفقر  .26
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] هنية     من العوامل التي أدت إلى ظهور المرحلة الم -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور المرحلة العشوائية  -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور مرحلة االجتهاد  -
 من العوامل التي أدت إلى ظهور مرحلة االنطالق  -

 

 حتددت أهداف خدمة الفرد يف حتسني الوظيفة االجتماعية للفرد من خالل تدخالت منها  .27
 التوزيع الجذري في كل من شخصية العميل والظروف البيئة المحيطة  -
 التبديل الجذري في كل من شخصية العمل والظروف البيئية المحيطة  -
 حيطة التطوير البيئي في كل من شخصية العميل والظروف البيئية الم -
 [الجواب ورد في المحاضرة االولى ] التعديل الجذري في كل من شخصية العميل والظروف البيئية المحيطة     -

 

 من خصائص املرحلة االجتماعية العلمية  .28
 إخفاء ما يعرف بالتقويم  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] ظهور ما يعرف بالتشخيص      -
 إخفاء ما يعرف بالتشخيص  -
 ما يعرف بالتقويم ظهور  -

 

 تطلق خدمة الفرد الوظيفية على نشاطها عملية املساعدة وترتكز عملية املساعدة على عدد من األسس منها  .29
 أن األخصائي هو من يتلقى المساعدة  -
 أن العميل هو من يقدم المساعدة  -
 أن األخصائي ليس له دور في المساعدة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية  ]أن العميل يمتلك فطريا إرادة القوة       -
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 النظرية املعرفية من النظريات اليت واكبت  .31
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] المرحلة العلمية المعاصرة في خدمة الفرد       -
 المرحلة العشوائية في خدمة الفرد  -
 مرحلة االجتهاد في خدمة الفرد  -
 المرحلة البدائية في خدمة الفرد  -

 

 الدور من االجتاهات النظرية والنماذج املستحدثة يف  نظرية.31
 تنمية المجتمع  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] خدمة الفرد      -
 خدمة الزبائن  -
 تنظيم المجتمع  -

 

 من االعتبارات اليت تؤكد أن خدمة الفرد فن  .32
 أن عملية المساعدة تعتمد على النظريات العلمية  -
 حتاج إلى مهارة وخبرة فنية أن عملية المساعدة ال ت -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] أن عملية المساعدة تحتاج إلى مهارة وخبرة فنية       -

 

 كان للنظرية التحليلية تأثري يف خدمة الفرد متثل يف  اهتمامها بعدة نواحي منها  .33
 نمط تدريب العميل  -
 نمط إنتاج العميل  -
 نمط استهالك العميل  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] العميل       نمط شخصية  -

 

 من النماذج اليت واكبت املرحلة العلمية املعاصرة يف خدمة الفرد .34
 نموذج حجب المشكلة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثانية ] نموذج حل المشكلة       -
 نموذج تعقيد المشكلة  -
 نموذج تصوير المشكلة  -

 

إىل أن خدمة الفرد علم شأنه يف ذلك شأن العلوم اإلنسانية  األخرى له مبادئه و أساليبه ............ذهب أنصار االجتاه القائل  .35
 ومناهجه

 بفنية خدمة الجماعة  -
 بعلمية خدمة الجماعة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الثالثة ] بعلمية خدمة الفرد        -
 بفنية خدمة الفرد  -
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 لعلم من الشروط الواجب توافرها يف أي نشاط حتى يصبح وجود قاعدة معرفية علمية تستند إىل ا .36
 طريقة  -
 مهارة  -
 فن  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] مهنة        -

 

 تتميز خدمة الفرد بطابعها  .37
 االقتصادي  -أ -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] العالجي        -
 التربوي  -
 الرياضي  -

 

 أنها تعمل يف ميدان من اخلصائص الرئيسية خلدمة الفرد  .38
 المشكالت المحاسبية  -
 المشكالت البيئية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الرابعة ] المشكالت اإلنسانية       -
 المشكالت اإلدارية  -

 

 من املهارات األساسية ألخصائي خدمة اجلماعة  .39
 [ة الجواب ورد في المحاضرة الرابعة عشر ] المهارة في استخدام واقع الزمن الحاضر     -
 المهارة في استخدام واقع الزمن الماضي  -
 المهارة في الرسم  -
 المهارة في الخداع  -

 

 إعطاء املعلومات الصادقة وكشف األسرار  .41
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ] من مسئوليات العمالء في عملية المساعدة      -
 من مسئوليات المقومين في عملية المساعدة  -
 في عملية المساعدة من مسئوليات المشرفين  -
 من مسئولية المديرين في عملية المساعدة  -

 

, وهو الذي يوحى لألخصائي بأن لديه فكرة كبريه عن نفسه ........... من أمناط العمالء يف عملية املساعدة يف تصنيف كارن هورناي  .41
 ويضخم من ذاته 

 النمط المستسلم -
 [ة الخامسة الجواب ورد في المحاضر ] النمط المتعجرف          -
 النمط المستكين  -
 النمط المجرم  -
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 هو الشخص الذي يعاني من مشكلة أو تواجهه بعض الصعوبات يف أداء أدواره االجتماعية .........  .42
 األخصائي في عملية المساعدة في خدمة الفرد -
 المدير في عملية المساعدة في خدمة الفرد -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ]  العميل في عملية المساعدة في خدمة الفرد        -
 المشرف في عملية المساعدة في خدمة الفرد -

 

 هي موقف متأزم يعجز فيه الفرد عن التصدي له بفاعلية مناسبة مما يعوق أدائه االجتماعي وحيد من توافقه النفسي .........  .43
 المشكلة اإلدارية  -
 المشكلة التعليمية  -
 المشكلة البيئية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] ردية     المشكلة الف -

 

 من خصائص املشكلة الفردية  .44
 ليس لها جوانب ذاتية أو موضوعية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] أن لها جوانب ذاتية أخرى موضوعيه     -
 أن لها جوانب ذاتية فقط   -
 أن لها جوانب موضوعية فقط  -

 

 من عناصر عملية املساعدة  .45
 ة المؤسس -
 العميل         -
 األخصائي االجتماعي  -
 [الجواب ورد في المحاضرة الخامسة ] كل ما سبق     -

 

 مهنة اخلدمة االجتماعية داخل املؤسسة ........ ميثل  .46
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] األخصائي االجتماعي      -
 أخصائي التقويم  -
 المشرف  -
 األخصائي الرياضي  -

 

 هين ألخصائي خدمة الفرد التزود بقاعدة علمية واسعة منيتطلب اإلعداد امل .47
 العلوم األساسية والطبيعية  -
 العلوم االجتماعية والطبيعية  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] العلوم اإلنسانية واالجتماعية      -
 العلوم اإلنسانية والطبيعية  -
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 من املهارات الفنية ألخصائي خدمة  .48
  مهارات تسويق مشكلة -
 مهارات تعقيد المشكلة  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] مهارات تشخيص المشكلة        -
 مهارات تدويل المشكلة  -

 

 من االلتزامات األخالقية لألخصائي يف عملية املساعدة  .49
 عدم استخدام العالقات المهنية  -
 [رد في المحاضرة السادسة الجواب و ] عدم استغالل العالقات المهنية في تحقيق منافع شخصية       -
 استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع شخصية  -
 استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع اقتصادية  -

 

 حتسني وتطوير ا داء املؤسسة وسياستها  .51
 من المسئوليات العلمية للعميل تجاه المؤسسة  -
 من المسئوليات االقتصادية للعميل تجاه المؤسسة  -
 ليات التربوية للعميل تجاه المؤسسة من المسئو  -
 [الجواب ورد في المحاضرة السادسة ] من المسئوليات األخالقية لألخصائي تجاه المؤسسة           -

 

 



 
 شارع السويدي العام  -مركز صدى الحروف  -( ناوي الرحيل ) أبو فيصل 

 2881202520/ـ جوال 2227014010/هاتف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات : 
هــو أن هــ ا % 08ســة و وو ــم رلــح ال حا ــرج ا ــل الحــواي الصــحين ن ويعكــن بلــة نحــ  م  كــدي  بكســ و االتــح حــل  -

 .الصحين  الحواي
  .إبا حاي ت  كد أكثر راجم ال حا رج ف  -
ل االنهــاد لنــ  وبا وجــد  لــد ينــون هكــاء انهــاد بنــ  جاــد بدــري وحاولــا لــدر ال ســ هاع بال عــاون مــم ال ــروي ن  فــ -

 . نهاد أت كل تك يان

  :مقرر  اس ئةلحل 

 الاجامتع الطيبعمل 
 ه 5341/5341الفصل الأول 

  صفحات 9: ،، عدد الصفحات  سؤال 05: عدد الاس ئةل 
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 ه 5341/  5341(  الفصل األول)  علم االجتماع الطيباختبار  أسئلة  
 
 
 

 أن يكون اهلواء نقيا خاليا من األتربة والغازات الضارة( ............ 1) 
 من نتائج تلوث الهواء  -ا

 من أسباب تلوث الهواء -ب
 من الشروط الواجب توافرها في الهواء الصالح -ج
 ( 11م  )                         ها في الهواء الفاسدمن الشروط الواجب توافر  -د
 

 من املصادر غري الطبيعية لتلوث اهلواء (  2)  
 ( 11م  )                         عوادم وسائل النقل المختلفة  -ا

 البراكين  -ب
 النباتات  -ج
 بخار الماء  -د
 

 تعد املستنقعات والغازات املنبعثة منها(  3) 
 لمصادر الصناعية لتلوث الهواءمن ا -ا

 ( 11م  )                         من المصادر الطبيعية لتلوث الهواء -ب
 من المصادر غير الطبيعية لتلوث الهواء -ج
 من المصادر العلمية لتلوث الهواء -د
 

 نشر الوعي البيئي (  4) 
 ( 11م  )                         من التدابير الوقائية لحماية الهواء من التلوث  -ا

 من التدابير الجوية لحماية الهواء من التلوث -ب
 من التدابير القانونية لحماية الهواء من التلوث -ج
 من التدابير الفنية لحماية الهواء من التلوث -د
 

 يلعب الغطاء النباتي دورا يف (  5) 
 ( 11م  )                         تنقية الهواء -ا

 ث الهواءتلو  -ب
 زيادة سرعة الهواء -ج
 رفع درجة حرارة الهواء -د

 KFUأبو فيصل : تنسيق       ،، ،        قصة وفاء: تصحيح     دانة الزهراني: إعداد 
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 البلهارسيا من األمراض اليت ميكن أن تنتقل عن طريق ( 6) 
 السعال -ا

 الضوضاء -ب
 الهواء -ج 
 ( 11م  )                         الماء -د

 

 أبعاد املصانع والورش عن األحياء السكنية (  .................... 7) 
 من الحلول الممكنة لمشكلة االنحراف  -ا

 ( 11م  )                          من الحلول الممكنة لمشكلة الضوضاء -ب
 من الحلول الممكنة لمشكلة الجريمة  -ج
 من الحلول الممكنة لمشكلة اإلدمان  -د

 

 زيادة املرضى ونفقات العالج لرعاية املرضى العاجزين بسبب أمراض التدخني (   8) 
 من األخطار المهنية للتدخين -ا

 ( 11م  )                         من األخطار االجتماعية للتدخين -ب
 من األخطار النفسية للتدخين  -د
 من األخطار البيئية للتدخين  -د

 

 الرعاية الطبية البيطرية للماشية (  9) 
 من طرق الوقاية من مرض االكتئاب  -ا 

 مرض الزهايمر من طرق الوقاية من  -ب
 ( 11م  )                         من طرق الوقاية من مرض الدرن  -ج
 من طرق الوقاية من مرض البلهارسيا  -د

 

 من عوامل اإلصابة بأمراض القلب (    10) 
 االمتناع عن التدخين   -ا

 ( 11م  )                         ارتفاع مستوى الدهون والكولسترول في الدم  -ب
 التغذية الصحية  -ج
 انخفاض مستوى الدهون والكولسترول   -د

 

 يعد علم االجتماع الطيب من أهم االختصاصات الفرعية يف علم االجتماع نظرا ألهمية موضوعاته (   11) 
 وما يدرسه من قضايا الصحة والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -ا

 التخطيط والتدريب وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان وما يدرسه من قضايا   -ب
 ( 1م  )                         وما يدرسه من قضايا الصحة والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -ج
 وما يدرسه من قضايا التنمية والمرض وعالقتهما بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان   -د
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 التفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات وتكوين العالقات اإلجيابية مما يساعد على متاسك اجملتمع ( ...........   12) 
 ( 1م  )                         الصحة تشجع الفرد على   -ا

 المرض يشجع الفرد على   -ب
 الصحة والمرض يشجعان الفرد على  -ج
 الصحة والمرض يمنعان الفرد من  -د

 

 انتشار األمراض يف اجملتمع وزيادة الوفيات (   13) 
 يمكن المجتمع من تحقيق أهدافه   -ا

 ( 1م  )                         يعوق المجتمع من تحقيق أهدافه   -ب
 يزيد قدرة المجتمع على تحقيق أهدافه   -ج
 يؤدي إلى زيادة معدالت التنمية في المجتمع -د

 

 ................. املرض يؤدي إىل(   14) 
 ( 1م  )                         توقف اإلنسان عن العمل وفقدان النشاط مما يؤثر سلبا على أوضاعة المادية   -ا

 زيادة قدرة اإلنسان عن العمل مما يؤثر إيجابا على أوضاعه المادية   -ب
 إقبال اإلنسان عن العمل مما يؤثر سلبا على أوضاعة المادية   -ج
 توقف اإلنسان على العمل وفقدان النشاط مما يؤثر إيجابا على أوضاعة المادية   -د

 

 ..........العالقة اإلنسانية بني الطبيب واملريض من جماالت الدراسة يف (  15) 
 علم االجتماع الحضري   -ا

 علم اإلدارة   -ب
 علم الطب   -ج
 ( 1م  )                         علم االجتماع الطبي   -د

 

 حتديد األمراض االجتماعية ومتيزها عن األمراض اجلسمية واألمراض النفسية والعصبية (   16) 
 من األهداف الفنية لعلم االجتماع الطبي   -ا

 من األهداف االقتصاديه لعلم االجتماع الطبي   -ب
 من األهداف العلمية لعلم االجتماع الطبي   -ج
 ( 1م  )                         لم االجتماع الطبي من األهداف العملية لع  -د

 

 تثبيت احلدود العلمية بني علم االجتماع الطيب وعلم االجتماع والطب (  17) 
 من األهداف العملية لعلم االجتماع الطبي   -ا

 من األهداف الميدانية لعلم االجتماع الطبي   -ب
 من األهداف الفنية لعلم االجتماع الطبي  -ج
             ( 1م  )                         من األهداف العلمية لعلم االجتماع الطبي  -د
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 من مشكالت علم االجتماع الطيب(  18) 
 كثرة عدد المتخصصين في ميدان علم االجتماع الطبي   -ا

  ( 1م  )                         قلة عدد المتخصصين في ميدان علم االجتماع الطبي  -ب
 قلة عدد المتخصصين في ميدان الطب   -ج
  الطبعدد المتخصصين في ميدان  كثرة  -د

 

 حساسية املوضوعات اليت يدرسها علم االجتماع الطيب (  19) 
 ( 1م  )                         من مشكالت علم االجتماع الطبي   -ا

 من أهداف علم االجتماع الطبي   -ب
 اع الطبي من نظريات علم االجتم  -ج
 من موضوعات علم االجتماع الطبي  -د

 

 إن إهمال الطب للخلفية االجتماعية للمرض وإهمال علم االجتماع العام لدراسة الصحة واملرض دفع لقيام(  20) 
 ( 1م  )                         علم االجتماع الطبي   -ا

 علم االجتماع المهني  -ب
 علم االجتماع السياسي   -ج
 علم االجتماع االقتصادي   -د

 

 للصحة واملرض........... ظهر علم االجتماع الطيب ليؤدي عدة وظائف منها تفسري األساس (  21) 
 النظري   -ا

 البيولوجي   -ب
 العضوي   -ج
 ( 1م  )                         االجتماعي   -د

 

 ة واملرض والسلوك املنحرف من أهم مؤلفات علم االجتماع الطيب وتناول فيه الصح(  22)
 ( 1م  )                         ديفيد ميكانيك   -ا

 تالكوت بارسونز   -ب
 جيد نز  -ج
 بوالني  -د

 

 من رواد علم االجتماع الطيب (  23)  
 فريدريك تايلور   -ا

 ( 1م  )                         ادوين ليمرت   -ب
 ادوين سيزر الند   -ج
 سميث   -د
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 نشر دور كايم العديد من الكتب يف علم االجتماع الطيب ومنها (  24) 
 اإليجاز   -ا

 ( 1م  )                         االنتحار   -ب
 اإلنجاز   -ج
 اإلنجاب   -د

 

 منط املراجعات الصحية للطب الرمسي أو الشعيب ......... حتدد (  25) 
 الممرضة   -ا

 الطبيبة   -ب
 التنمية   -ج
 ( 1م  )                         األسرة   -د

 

 اضطراب السلوك الفردي يف األسرة (  26) 
 من آثار الصحة على الطبقة في المجتمع   -ا

 من آثار المرض على الطبقة في المجتمع   -ب
  ( 1م  )                         من آثار المرض على الفرد في األسرة  -ج
 على الفرد في األسرة من آثار الصحة   -د

 

 اضطرار األسرة إىل التنازل عن بعض مشاريعها وأعماهلا وأهدافها (  27) 
 ( 1م  )                         من آثار المرض على األسرة   -ا

 من آثار الصحة على األسرة   -ب
 من آثار الصحة على الفرد   -ج
 من آثار المرض على الطبقة   -د

 

 ت التعدينية والتعامل مع األتربة الناجتة عن تعدين الصخور الصناعا(  28) 
 من األسباب التي تؤدي إلى  اإلصابة باألمراض الوبائية   -ا

 ( 5م  )                         من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المهنية   -ب
 من األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باألمراض االجتماعية   -ج
 من األسباب التي تؤد إلى اإلصابة باألمراض المتوطنة   -د

 

إىل اإلجراءات أو اخلدمات الصحية اليت تقدمها املؤسسة الصحية لوقاية العاملني يف املهن املختلفة من األمراض ......... يشري مفهوم (  29) 
 املهنية 

 اإلدارة المهنية   -ا
 الصحة العامة   -ب
 الصحة النفسية   -ج
 ( 5م  )                         الصحة المهنية   -د
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 لساعات طويلة ، التزام العامل بالوقوف الدائم أو اجللوس الدائم (  30)  
 من أسباب اإلصابة باألمراض المتوطنة   -ا

 ية من أسباب اإلصابة باألمراض االجتماع  -ب
 ( 5م  )                         من أسباب اإلصابة باألمراض المهنية   -ج
 من أسباب اإلصابة باألمراض السيكولوجية  -د

 

 الفحص الدوري املنتظم للعمال لالكتشاف املبكر لألمراض لسرعة عالجها (  31) 
 من إجراءات برامج الصحة العقلية والتأهيل الرياضي   -أ

 ( 5م  )                         ات برامج الصحة المهنية والتأهيل المهني من إجراء  -ب
 من إجراءات برامج الصحة والنفسية والتأهيل المهني -ج  

 من إجراءات برامج الصحة والنفسية والتأهيل االجتماعي   -د
 

 لتهوية الصحية الكشف الدوري على املصانع لبيان مالئمتها من النواحي الفيزيائية مثل ا(  32) 
 ( 5م  )                         من إجراءات الوقاية من اإلصابة باألمراض المهنية  -أ  

 من إجراءات الوقاية من اإلصابة باألمراض االجتماعية   -ب
 من إجراءات الوقاية من اإلصابة بأ مراض األطفال   -ج
 من إجراءات الوقاية من اإلصابة بمرض اإلسهال   -د

 

 العاملني يف جمال األتربة والدقيق واملهن املثرية للغبار  عرضة لإلصابة (  33 )
 ( 5م  )                         باألمراض التنفسية   -أ

 باألمراض االجتماعية  -ب
 بأمراض العظام  -ج
 بأمراض الكلى  -د

 

 من اآلثار املرتتبة على األمراض املزمنة (  34) 
 لفرد زيادة إنتاجية ا -أ

 زيادة الثقة في النفس  -ب
 المعيشة تحت قيود محددة   -ج
 ( 11م  )                         عدم وجود قيود على نوعية األغذية  -د

 

 وحقهم يف العالج والدواء ، املساهمة يف وضع النظم اخلاصة بقبول املرضى (  35) 
 ( 6م  )                         تماعية الطبية بالمستشفى من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة الخدمة االج -أ

 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة التدريب بالمستشفى  -ب
 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة الخدمة اإلعالمية الطبية بالمستشفى  -ج
 من االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة العاملين في المستشفى  -د
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لعالج ...............  من اخلصائص املميزة لعالقة اخلدمة االجتماعية باملؤسسة الطبية أن اخلدمة االجتماعية يف املستشفى (  36) 
 املرضى 

 وحدة اقتصادية  -أ
 وحدة معوقة  -ب
 وحدة مستقلة   -ج
 ( 6م  )                         وحدة مكملة   -د

 

 النظام الطيب على أنه نظام من ينظر علم االجتماع إىل ( 37) 
 العالقات المادية  -أ

 العالقات النفعية  -ب
 ( 7م  )                         العالقات االجتماعية   -ج
 العالقات الطبية   -د

 

 العمل على حتقيق مصلحة املريض واجملتمع أكثر من العمل على حتقيق مصاحل خاصة (  38) 
 رسونز من حقوق الطبيب عند با -أ
 من واجبات المريض عند ميرتون  -ب 

 ( 7م  )                         من حقوق المريض عند بارسونز   -ج
 من واجبات الطبيب عند ميرتون  -د

 

 أن يسمح له بالتخلي عن بعض مسؤولياته لبعض الوقت كالعمل ( ............ 39) 
 من حقوق الطبيب عند بارسونز  -أ

 المريض عند ميرتونمن واجبات   -ب
  ( 7م  )                         من حقوق المريض عند بارسونز  -ج
 من واجبات المريض عند بارسونز   -د

 

 أن يبحث عالج طيب ملرضه وان يتعاون مع الطبيب ......... من واجبات املريض عند (  40) 
 تارد  -أ

 ( 7م  )                         بارسونز   -ب
 ميرتون   -ج
 ميكانيك  -د

 

 يتوقف مستوى اخلدمات الطبية على (  41) 
 8م ..وإمكانيات التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها  ,والدورات التدريبية التي اجتازها , لتأهيل العلمي للطبيب ا -أ

 التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها  و إمكانيات, والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل التربوي للطبيب   -ب
 وإمكانيات التدريب الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها , والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل االجتماعي للطبيب  –ج 
 مؤسسة الصحية التي يعمل بهاوإمكانيات التدريب الطبي بال, والدورات التدريبية التي اجتازها , التأهيل اإلعالمي للطبيب  -د
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 ...............فهو علم ألنه يعتمد على كثري من العلوم األساسية مثل ، التمريض هو علم وفن (  42) 
 علم التربية   -أ

 ( 8م  )                         علم التشريح  -ب
 علم الجيولوجيا  -ج
 علم الطبيعة -د

 

 التمريض مسئول عن ( 43) 
 خطة الطبيب للعالج تعطيل   -أ

 تنفيذ خطة المحاسب للعالج -ب
 وضع خطة للطبيب لعالج  -ج
 ( 8م  )                         تنفيذ خطة الطبيب للعالج  -د

 

فة وأهم طرق العناية اإلشراف على قياس ومعر............ العناية باملريض من الناحية الفنية والنفسية واالجتماعية من واجبات (  44) 
 العالمات احليوية للمريض 

 الفني –أ 
 األخصائي النفسي  -ب
 ( 8م  )                         الممرض  -ج
 األخصائي االجتماعي  -د

 

 هم من يقومون بإجراء التحاليل واألشعة والفحوص الالزمة للمريض ( ..........  45) 
 الممرضات  –أ 

 ( 8م  )                         الفنيون  -ب
 األخصائيون االجتماعيون  -ج
 المهندسون  -د

 

 دور كبري يف حتديد منط سلوك املريض ......... للثقافة ( 46) 
 الفنية  –أ 

 ( 9م  )                         الصحية  -ب
 اإلنحرافية  -ج
 التعليمية  -د

 

 من آثار ثقافة الريف على سلوك املريض يف الريف (  47) 
 ء باللجوء إلى الطبيب الرسمي بعد ظهور األعراض االستشفا -أ

 اللجوء للطب الشعبي بعد فشل الطب الرسمي في العالج وظهور األعراض وتفاقم المرض  -ب
 ( 9م  )                         اللجوء للطب الرسمي بعد فشل الطب الشعبي في العالج وظهور األعراض وتفاقم المرض  -ج
 سمي قبل ظهور األعراض اللجوء للطب الر  -د
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 من آثار ثقافة احلضر على سلوك املريض يف احلضر (  48) 
 اللجوء للطب غير الرسمي حينما يشعر بأعراض المرض -أ

 اللجوء للطب الشعبي قبل أن يشعر بأعراض المرض  -ب
 اللجوء للطب الشعبي حينما يشعر بأعراض المرض  -ج
 ( 9م  )                         عراض المرض اللجوء للطب الرسمي حينما يشعر بأ -د

 

 .............يكثر التداوي بالطب الشعيب يف الدول ( 49) 
 ( 9م  )                         النامية  -أ

 الصناعية  -ب
 المتقدمة  -ج
 الغنية  -د

 

 تقل األمراض ومنع الدخول إىل املنطقة املوبوءة فينتشر املرض منع اخلروج من املنطقة املوبوءة إىل منطقة أخرى حتى ال تن( ...........  50) 
 من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض المزمنة  -أ

 ( 9م  )                         من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض المعدية  -ب
 من مظاهر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض االجتماعية  -ج
 هر معالجة اإلسالم لمشكلة األمراض النفسية من مظا -د
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


